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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki kekayaan alam yang 

tinggi, tidak hanya flora-fauna tetapi bentang alam dan keanekaragaman budaya 

yang menyebabkan Indonesia memegang peranan penting dalam dunia 

kepariwisataan. Dewasa ini magnet wisata lebih mengarah kepada kegiatan 

wisata alam yang menjadikan pendukung untuk penyelenggaraan wisata di 

Indonesia. Sektor pariwisata Indonesia dewasa ini semakin mendapatkan 

perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini didukung dengan adanya program 

Visit Indonesia sejak tahun 2009 oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan 

RI. Kegiatan kepariwisataan ini harapannya dapat memberikan efek posotif 

terhadap perekonomian Indonesia. 

 Dataran Tinggi Dieng (DTD) adalah salah satu lokasi di Indonesia yang 

memiliki magnet wisatwan dengan potensi wisata baik wisata alam, sejarah 

maupun wisata budaya. DTD telah lama menjadi daerah tujuan wisata dan telah 

dikenal oleh wisatawan domestic maupun mancanegara. Secara administratif, 

Dataran Tinggi Dieng terletak di enam kabupaten diantaranya kabupaten 

wonosobo dan banjarnegara. Kawasan wisata DTD terletak di puncak gunung 

dengan ketinggian 2093 mdpl dengan suhu  udaranya  berkisar antara 5-150 C 

(Merlinda 2015). DTD memiliki banyak objek wisata diantaranya Taman Wisata 

Alam (TWA) Telogo Warno Telogo Pengilon, Dieng Plateu Theater, Candi Arjuna, 

Kawah Cikidang dan Bukit Sikunir.  

Adanya kegiatan wisata di DTD ini sudah tentu akan berdampak pada 

semua aspek di kehidupan masyarakat salah satunya bidang ekonomi. Untuk 

mengetahui perkembangan mengenai kepariwisataan di DTD ini maka kajian 

mengenai nilai ekonomi, dampak ekonomi,,dan manfaat ekonomi perlu 

dilakukan guna untuk melihat seberapa jauh kegiatan wisata mempengaruhi 

atau berdampak kepada perekonomian masyarakat sekitar dan melihat apa saja 



 

 

 
 

manfaat yang diberikan oleh kegiatan wisata terhadap masyarakat. Oleh karena 

itu hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih 

menyadari akan pentingnya pengembangakn kawasan objek wisata bagi 

peningkatan pereknomiannya, serta berusaha menggerakan masyarakat untuk 

melestarikan sumberdaya alam yang dijadikan sebagai objek wisata agar wisata 

berjalan secara berkelanjutan. Selain itu kajian ini dapat membantu pengelola 

dalam mengevaluasi dan peningkatan pelayanan, serta fasilitas kegiatan wisata. 

  

1.2. Tujuan Penelitian 

 Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu: 

1. Mengestimasi nilai ekonomi yang timbul akibat kegiatan wisata di Dataran 

Tinggi Dieng 

2. Mengestimasi dampak ekonomi yang timbul akibat kegiatan wisata di Dataran 

Tinggi Dieng 

3. Mengetahui manfaat adanya kegiatan wisata di Dataran Tinggi Dieng 

4. Menganalisis strategi pengelolaan wisata  Dataran Tinggi Dieng 

 

BAB II 

METODOLOGI 

2.1 Lokasi dan Waktu 

Penelitian dilakukan di tiga objek wisata Dataran Tinggi Dieng yaitu Taman 

Wisata Alam (TWA) Teogo Warno Telogo Pengilon, Dieng Plateu Theater, dan 

Kawah Cikidang. Kawasan objek wisata yang dikaji berada di kabupaten 

Wonosobo Jawa Tengah. Penelitian dilakukan pada tanggal 21 November 2015. 

2.2 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder yang diolah baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan 

diinterpretasikan secara deksriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan 

pengamatan dan wawancara langsung kepada responden dengan bantuan 



 

 

 
 

kuesioner. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi kondisi umum lokasi 

wisata. 

2.3 Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling untuk 

pemilihan pengunjung yang menjadi responden. Metode ini memiliki arti dimana 

setiap objek penelitian tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 

kembali sebagai responden (Mustafa 2000). Pengumpulan data responden 

wisatawan dipilih dengan teknik purposive sampling dengan jumlah responden 

kurang lebih 68 orang. Wisatawan yang menjadi responden adalah wisatwan 

domestic yang bersedia menjadi responden dan memiliki kesediaan untuk 

menjawab selurh pertanyaan yang ada dalam kuesioner. 

Metode pengambilan contoh respondern pada unit usaha, tenaga kerja local 

dan masyarakat dilakukan dengan metode purposive sampling. Dimana 

responden tersebut dipilij dan disesuaikan berdasarkan keterwakilan dari jenis 

usaha mereka. Responden unit usaha diambil sebanyak 30 unit usaha dan tenaga 

kerja sebanyak 37 orang. Key person dalam  analisis SWOT yaitu salah satu 

pengelola kawasan wisata dan selain itu studi literature untuk pengelola TWA 

Telogo Warno karena pada saat pengambilan data pengelola tidak ada dilokasi. 

2.4 Analisis Data 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan 

disajikan dalam bentuk tabel dalam Microsoft Excel. Untuk mengestimasi nilai 

ekonomi wisata DTD dengan kuesioner kepada wisatawan mengenai biaya yang 

dikeluarkan selama perjalanan menggunakan metode TCM (Travel Cost Method). 

Metode ini mengkaji biaya yang dikeluarkan tiap individu untuk menikmati 

kawasan wisata di sekitar lokasi. Secara sederhana fungsi permintaan dari 

metode ini dapat ditulis sebagai berikut: 

Vij = f(cij, Tij, Qij, Sij, Mij) ..................................................... (1) 

Keterangan: 

Vij = Jumlah kunjungan oleh individu i ke tempat j 

Cij = Biaya perjalanan yang dikeluarkan individu i untuk mengunjungi lokasi j 



 

 

 
 

Tij = Biaya waktu yang dikeluarkan individu i untuk mengunjungi lokasi j 

Qij = Persepsi responden terhadap kualitas lingkungan lokasi yang dikunjungi 

Sij = Karakteristik substitusi yang mungkin ada di tempat lain 

Mij = Pendapatan individu i 

Analisis data dampak ekonomi menggunakan metode analisis data 

Keynesian Income Multiplier dengan menggunakan Microsoft Excel. Analisis 

dilakukan pada unit usaha local, tenaga kerja local, dan masyarakat local. 

Dampak ekonomi ini diukur dengen menggunakan efek pengganda (multiplier). 

Dalam mengukur dampak ekonomi dianalisis dengan menggunakan dua tipe 

pengganda, yaitu: 

a. Keynesian Local Income Multiplier, yaitu nilai yang menunjukan berapa  

besar pengeluaran pengunjung berdampak pada peningkatan pendapatan 

masyarakat local. Dirumuskan (META 2001): 

   Keynesian Income Multiplier =    D + N + U 

                            E                    

b. Ratio Income Multiplier, yaitu nilai yang menunjukan seberapa besar dampak 

langsung yang dirasakan dari pengeluaran pengunjun berdampak terhadap 

perekonomian lokal. Pengganda ini mengukur dampak tidak langsung 

(indirect) dan dampak induced. Dirumuskan sebagai berikut 

    Ratio Income Multiplier, Tipe 1  =        D + N                      

                                                             D   

   Ratio Income Multipler, Tipe 2  =    D + N + U                     

                                                             D   

Dimana:   

E : Tambahan pengeluaran pengunjung (rupiah)   

D : Pendapatan lokal yang diperoleh secara langsung dari E (rupiah) 

N : Pendapatan lokal yang diperoleh secara tidak langsung dari E (rupiah)   

U : Pendapatan lokal yang diperoleh secara induced dari E (rupiah) 

Nilai Keynesian Local Income Multiplier, Ratio Income Multiplier Tipe 1, 

Ratio Income Multiplier Tipe 2,  memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:  



 

 

 
 

1. Apabila nilai-nilai tersebut kurang dari atau sama dengan nol (≤ 0), maka 

lokasi wisata tersebut belum mampu memberikan dampak ekonomi 

terhadap kegiatan wisatanya.  

2. Apabila nilai-nilai tersebut diantara angka nol dan satu (0 < x < 1), maka lokasi 

wisata tersebut masih memiliki nilai dampak ekonomi yang rendah.  

3. Apabila nilai-nilai tersebut lebih besar atau sama dengan satu (≥ 1), maka 

lokasi tempat wisata tersebut telah mampu memberikan dampak ekonomi 

terhadap kegiatan wisatanya. 

 Manfaat wisata terhadap masyarakat dianalisis dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

• 𝐾𝑝 =
(∑ 𝑃𝑘)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑃𝑟𝑡𝑛
𝑖=1

 𝑥 100% 

• 𝐶𝑊 =
∑ 𝑃𝑘𝑛
𝑖=1

∑ 𝐸𝑟𝑡𝑛
𝑖=1

 𝑥 100% 

Keterangan: 

Kp = Kontribusi pendapatan wisata 

Pk = Pendapatan wisata tunai 

Prt = Total pendapatan keluarga pelaku wisata 

n = Jumlah sampel observasi 

CW =  Covering Wisataterhadappengeluaranrumahtangga 

Pk= Pendapatanwisata 

Ert= Pengeluaranrumahtangga 

Sementara metode Analisis SWOT digunakan dalam menganalisis strategi 

pengelolaan wisata DTD dengan dianalisis secara deskriptif mengenai kondisi 

actual pengelolaan wisata yang ada serta kondisi sosial lingkungan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB III 

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 

3.1 Sejarah dan Letak 

Dieng berasal dari bahasa sansekerta yaitu "Di" yang berarti tempat yang 

tinggi atau gunung dan "Hyang" dari kata khayangan yang artinya tempat para 

dewa dewi. Maka dieng berarti daerah pegunungan dimana para dewa dan dewi 

bersemayam.  Secara administratif, Dataran Tinggi Dieng terletak di enam 

kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Temanggung, 

Pekalongan, Batang dan Kendal. Dataran Tinggi Dieng merupakan dataran 

tertinggi di Jawa yang terletak pada ketinggian 2. 093 m di atas permukaan laut 

dengan suhu rata-rata 100- 150 C. Luas Dataran Tinggi Dieng adalah 619,846 ha, 

yang dikelilingi oleh gugusan gunung antara lain Gunung Sumbing, Gunung 

Sindoro, Gunung Perahu, Gunung Rogojembangan serta Gunung Bismo 

(Tjugianto 2006).  Batas-batas administratif Dataran Tinggi Dieng Sebelah Utara 

(Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kendal), Sebelah Selatan (Kabupaten 

Wonosobo), Sebelah Barat (Kabupaten Banjarnegara), dan Sebelah Timur 

(Kabupaten Temanggung). 

3.2 Aksesibilitas  

Dataran Tinggi Dieng dapat diakses melalui beberapa jalur. Jalur tersebut 

adalah melalui Banjarnegara, Batang dan Wonosobo. Namun, diantara jalur-jalur 

tersebut, yang paling efektif dan efisien adalah melalui Wonosobo. Jarak Dataran 

Tinggi Dieng dengan pusat pemerintahan Wonosobo adalah 26 km yang dapat 

dilalui dengan sepeda motor, kendaraan roda empat dan mikro bus. Jalan untuk 

menuju Dataran Tinggi Dieng tidak dapat dilalui dengan menggunakan bus yang 

berukuran besar. Hal ini dikarenakan jalan menuju Dieng sangat sempit dengan 

medan yang berkelok-kelok dan menanjak (Tjugianto 2006) 

3.3 Potensi Wisata  

Dataran Tinggi Dieng merupakan objek wisata andalan Kabupaten 

Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Berikut merupakan potensi wisata yang 

dijadikan tempat pengambilan data: 



 

 

 
 

1. TWA Telaga Warna-Pengilon  

TWA Telaga Warna merupakan satu-satunya kawasan konservasi yang 

terletak di Dataran Tinggi Dieng. TWA ini ditunjuk berdasarkan SK Menteri 

Pertanian No 740/Kpts/Um/11/1978 pada 30 November 1978 dengan luas 39,5 

ha.  Telaga Warna-Pengilon merupakan dua buah telaga atau danau yang saling 

berdekatan. Telaga Warna merupakan sebuah telaga yang memperlihatkan 

beberapa warna jika terkena cahaya matahari. Sedangkan Telaga Pengilon 

merupakan telaga yang berkilau seperti pengilon (cermin) jika terkena cahaya 

matahari. 

Telaga Warna memiliki beberapa gua kecil di sekitarnya. Gua-gua 

tersebut antara lain: Gua Semar dengan panjang kurang lebih 4 m yang biasa 

digunakan untuk bermeditasi, Gua Sumur yang terdapat sumber air suci yang 

disebut "Tirta Prawitasari" yang biasa digunakan oleh umat Hindu untuk 

mengadakan upacara ritual Muspe / Mubakti serta Gua Jaran.  Selain itu, di 

dalam kawasan TWA Telaga Warna-Pengilon terdapat Kawah Sikendang. 

Dinamakan demikian karenakadang-kadang mengeluarkan bunyi seperti 

kendang.    

2. Kawah 

Kawasan Dataran Tinggi Dieng merupakan kawasan pegunungan yang 

memiliki banyak potensi wisata kawah. Terdapat banyak kawah yang setiap saat 

mendidih dan mengeluarkan asap putih tebal dengan aroma khas belerang. 

Salah satu yang terkenal yaitu kawah Sikidang. Disebut Kawah Sikidang karena 

munculnya kawah di permukaan tanah sering berpindah-pindah 

3. Dieng Plateu Teater  

DPT merupakan sarana informasi wisata berupa bioskop yang menyajikan 

film dokumenter berupa peristiwa alam yang pernah terjadi di Dataran Tinggi 

Dieng yaitu letusan kawah Sinila pada tahun 1979.   

 

 

 



 

 

 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 KARAKTERISTIK RESPONDEN 

1. Karakteristik Wisatawan 

Karakteristik wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Dataran 

Tinggi Dieng sebanyak 68 responden dan didominasi oleh laki-laki dengan 

presentase jumlah yang berkunjung 60.29% dan selebihnya adalah perempuan 

sebesar 39.71%. Rentan usia wisatawan yang berkunjung antara usia 15-57 

tahun dengan dominasi pekerjaan sebagai pekerja karyawan swasta sebesar 

50.75 % dan sebanding lurus juga dengan status pendidikan yang paling dominan 

adalah adalah SMU sebesar 41.18 %. 

Berdasarkan tingkat penghasilan, semakin tinggi penghasilan yang dimiliki 

seseorang akan meningkatkan alokasinya terhadap kegiatan wisata. Sebagian 

besar wisatawan memiliki penghasilan per bulan sebesar>3.000.000 dengan 

persentase sebesar 30.88%. Biaya perjalanan yang dikeluarkan wisatawan 

meliputi biaya transportasi pulang pergi, biaya konsumsi, biaya akomodasi, 

souvenir, biaya tiket masuk, biaya penyewaan alat, dokumentasi dan biaya 

lainnya.  Rata-rata biaya perjalanan pengunjung adalah Rp 462.395.  

Waktu tempuh merupakan waktu yang dibutuhkan wisatawan untuk 

mencapai tujuan wisatanya. Sebesar 77.49% wisatawan  memiliki waktu tempuh 

antara 0-5 jam perjalanan untuk sampai di objek wisata TDT. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar wisatawan berasal dari daerah Jawa Tengah 

atau jarak ke lokasi relatif dekat sehingga biaya transportasi relatif rendah. Sifat 

kunjungan berwisata dapat dilakukan dengan rombongan dan individu. Biaya 

yang relative rendah juga dipengaruhi oleh wisatawan yang berkungjung dengan 

menggunakan transportasi pribadi. Aktifitas utama yang dilakukan wisatawan di 

TDT adalah menikmati sunset/sunrise, fotografi, rekreasi, outbond, camping dan 

lain-lain. 

 



 

 

 
 

2. Karakteristik Unit Usaha 

Keberadaan Kawasan wisata memeberikan peluang  bagi masyarakat 

untuk mendirikan unit usaha sehingga menghasilkan dampak ekonomi seperti 

penyediaan fasilitas penunjang yang mendukung kemajuan objek wisata. Unit 

usaha yang berada di kawasan wisata DTD berjumlah 30 unit usaha meliputi 

souvenir, makanan dan minuman, penyewaaan kuda, kamar mandi umum dan 

pakaian, sarung tangan dan syal. Sebagian besar pemilik unit usaha merupakan 

masyarakat dieng dan telah didirikan dengan kisaran antara sekitar 0.4-38 tahun 

dan sebagian besar berjualan makanan dan minuman. 

3. Karakteristik Tenaga Kerja 

 Kawasan wisata berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dari 

masyarakat sekitar DTD. Tenaga kerja yang menjadi responden sebanyak 37 

orang dengan mayoritas tenaga kerja di kawasan DTD adalah masyarakat asli 

atau masyarakat sekitar. Tenaga kerja didominasi oleh laki-laki dengan 

persentase sebesar 77.78% dan berusia antara 15-77 tahun dengan sebagian 

besar pendidikan terakhirnya adalah lulusan SD dengan persentase sebesar 

47.22%. 

 

4.2 NILAI EKONOMI DATARAN TINGGI DIENG 

Penentuan nilai ekonomi sumberdaya alam merupakan hal yang sangat 

penting sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengalokasikan 

sumberdaya alam yang semakin langka. Nilai total suatu kawasan terdiri atas 

nilai penggunaan dan nilai non penggunaan. Nilai penggunaan terdiri dari 

penggunaan langsung, nilai penggunaan tidak langsung dan nilai pilihan. 

Sedangkan nilai non penggunaan terdiri dari nilai keberadaan dan nilai warisan 

(Davis 1987) 

Dari berbagai profil responden/wisatawan yang sudah dijabarkan pada 

gambaran umum, variabel-variabel yang telah ditentukan dalam penelitian ini 

dihitung dengan menggunakan data analisis regresi guna mengetahui tingkat 

suatu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikatnya, dalam hal ini yaitu 



 

 

 
 

jumlah permintaan ke objek wisata DTD. Untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat digunakan alat analisis statistik yaitu regresi 

linier berganda dengan pendekatan OLS (Ordinary Least Squares). 

Perhitungan nilai ekonomi hanya dilakukan terhadap 30 responden, hal 

ini dikarenakan kekurangan data pada 38 responden mengenai Total Cost 

kegiatan wisata di DTD. Adapun hasil regresi sebagi berikut: 

 

Gambar 1. Hasil Regresi Linier 

Analisis ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisa 

hubunganantar variabel. Hubungan tersebut dapat dijelaskan dalam bentu 

persamaan yang menghubungkan variabel terikat Y dengan satu atau lebih 

variabel bebas X. Untuk menganalisis Jumlah Permintaan Objek Wisata Dataran 

Tinggi Dieng yang dipengaruhi oleh total pengeluaran ke Objek Wisata Dataran 

Tinggi Dieng. Dapat dilihat dari hasil regresi nilai R square (0,022553223) dan nilai F 

stat (0,646061). Dari data pengujian diperoleh persamaan regresi ( Y=2,5282-1,1849 X1) 

dimana koefisien Y merupakan jumlah permintaan dan X1 merupakan total 

pengeluaran. 

Nilai konstanta sebesar 2,5282 dapat diartikan bahwa jika variabel bebas 

dianggap nol maka jumlah kunjungan sebesar 2,5282 dalam setahun. Nilai 

koefisien X1 sebesar -1,1849 artinya jika terjadi kenaikan total pengeluaran 

sebesar satu persen maka akan terjadi penurunan permintaan sebesar 1,1849. 

hasil pengumpulan data menunjukan dari 30 responden yang memenuhi syarat 

perhitungan, jumlah kunjungan wisatwan dalam satu tahun sebanyak 60 kali, 



 

 

 
 

dan diketahui bahwa jumlah total kunjungan wisatawan DTD dalam satu tahun 

sebanyak 300.000 pengunjung.  

Total pengeluaran 30 pengunjung sebesar Rp 13.374.005,-. Total surplus 

konsumen sebesar Rp 265.009.572,- dengan rata-rata surplus konsumen sebesar 

Rp8.833.652,-. Jadi nilai ekonomi kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng sebesar 

Rp 44.168.262.107,- pertahun. Nilai ekonomi kawasan dieng ini cukup besar. 

Sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih baik sehingga akan menarik minat 

pengunjung untuk berwisata di kawasan dieng. 

 

4.3 DAMPAK EKONOMI DATARAN TINGGI DIENG 

Sektor pariwisata mampu memberikan manfaat ekonomi terhadap suatu 

wilayah karena sektor ini mampu menyediakan opportunity bagi pekerjaan, 

terutama di bidang jasa wisata, selain itu sektor ini dapat membantu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal tersebut disebabkan 

karena akan masuknya perputaran uang di daerah wisata tersebut dan akan 

digunakan seseorang untuk membuka bisnis baru di sektor wisata (Rowe A. et.al. 

2002). 

Keberadaan Wisata Dieng membawa dampak bagi masyarakat lokal dan 

sekitarnya, khususnya dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang dapat dirasakan 

oleh penduduk meliputi tiga hal, yaitu : dampak langsung, dampak tidak 

langsung, dan dampak lanjutan. Dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata 

berkaitan dengan pengeluaran wisatawan. Biaya yang dikeluarkan wisatawan 

untuk melakukan kegiatan wisata tidak semua terjadi di lokasi wisata, sebagian 

transaksi yang terjadi dilakukan di luar lokasi wisata yang disebut kebocoran 

ekonomi (economicleakage).  

Responden wisatawan yang dimasukan kedalam perhitungan sebanyak 

30 responden dengan Rata-rata total biaya pengeluaran wisatawan secara 

keseluruhan adalah sebesar Rp13.374.005,- Sedangkan total pengeluaran 

wisatawan di lokasi wisata (E) sebesar Rp. 7.463.005,-. Total kebocoran wisata di 



 

 

 
 

DTD  per bulan adalah sebesar Rp.5.911.000, sedangkan total spending tourist 

per bulan adalah sebesar Rp.12 690 454 725.487. 

1. Dampak Ekonomi Langsung (Direct Impact) 

Sejumlah uang yang berasal dari pengeluaran wisatawan yang diterima 

oleh pemilik unit usaha di daerah lokasi wisata merupakan dampak ekonomi 

langsung. Unit usaha yang ada di objek wisata DTD meliputi warung jajanan, 

warung kopi, usaha sewa kuda, souvenir, dan lain-lain. Bagi pemilik unit usaha, 

penerimaan total dari unit usaha selanjutnya digunakan kembali untuk 

menjalankan aktivitas unit usaha tersebut. Unit usaha membutuhkan bahan baku 

(input) dalam melakukan produksinya. Komponen biaya utama dari unit usaha 

terdiri dari biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya transportasi, sewa 

tempat, kebersihan dan kebutuhan pangan harian. 

2. Dampak Ekonomi Tidak Langsung (Indirect Impact) 

Keberadaan objek wisata DTD bertujuan untuk memberikan kesempatan 

pekerjaan baru kepada penduduk yang umumnya bekerja sebagai petani. Tenaga 

kerja lokal merupakan pihak yang secara tidak langsung mendapatkan dampak 

ekonomi dari keberadaan objek wisata ini, dapat dihitung dari pendapatan yang 

mereka dapat dari pemilik unit usaha. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan 

yang diterima tenaga kerja lokal per bulan dari lokasi wisata berkisar antara Rp 

60.000,00 - Rp 55000.000,00. Total pendapatan tenaga kerja lokal per bulan yang 

merupakan dampak ekonomi tidak langsung adalah Rp 83.800.900,-. 

3. Dampak Ekonomi Lanjutan (Induced Impact) 

Dampak ekonomi lanjutan (induced impact) merupakan dampak ekonomi 

yang diperoleh berdasarkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh tenaga kerja 

lokal yang berada di Dataran Tinggi Dieng. Beberapa jenis pengeluaran berupa 

kebutuhan pangan harian, transportasi, biaya sekolah tiap bulan, biaya listrik tiap 

bulan, dan pajak tiap bulan, dan yang lainnya. Berikut merupakan rekapitulasi 

pengeluaran tenaga kerja: 

 

 



 

 

 
 

Pengeluaran Besar (Rp) % 

Pangan 9192000 32,64 

Transport 3514000 12,48 

Sekolah 5800000 20,60 

Listrik 1717500 6,10 

Air 125000 0,44 

Gas 1876700 6,66 

Komunikasi 1502000 5,33 

Pajak 3414082 12,12 

Kesehatan 990000 3,52 

Lainnya 30000 0,11 

Jumlah 28161282 100,00 

 Gambar 2. Pengeluaran Tenaga Kerja Lokal. 

 Dilhat dari proporsi pengeluran lebih besar untuk pangan sebesar 

32.64%, hal ini berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Proporsi 

terbesar kedua adalah biaya sekolah hal ini berarti bahwa masyarakat Dieng 

telah melek pendidikan, sehingga menyediakan alokasi dana untuk sekolah. 

4. Analisis Multiplier 

Dampak ekonomi dari pengeluaran wisatawan yang dikeluarkan selama 

melakukan kegiatan wisata dapat diukur dengan efek pengganda (multiplier) dari 

aliran uang yang terjadi. Nilai multiplier dari aliran uang di objek wisata TDT .  

 

 

 

4.4 MANFAAT EKONOMI DATARAN TINGGI DIENG 

Manfaat dari adanya kegiatan ekonomi dari sektor wisata di DTD 

menimbulkan manfaat ekonomi masyarakat setempat baik manfaat langsung, 

tidak langsung, maupun manfaat dinamis. Besarnya nilai yang dihasikan dari 

perekonomian wisata ini menyebabkan banyaknya perubahan bagi diri 

masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan wisata di Dieng 

ini diantaranya: 

1. Manfaat Bagi Pengelola Unit Usaha 

Manfaat ekonomi bagi pengelola unit usaha dari adanya kegiatan wisata di 

Dataran Tinggi Dieng. Dari 30 unit usaha yang berhasil di wawancarai didapatkan 



 

 

 
 

bahwa kontribusi pendapatan wisata (Kp) sebesar 35% dan kontribusi wisata 

terhadap pengeluaran rumah tangga (CW) sebesar 6,46%. Dengan menggunakan 

threshold atau batas yang digunakan untuk klasifiksi besarnya kontribusi 

pendapatan wisata maka pendapatan rumah tangga pelaku usaha tergolong 

rendah (25%-49%). Dilhat dari kontribusi wisata terhadap pengeluaran rumah 

tangga, sebesar 6,46 tergolong kecil. Hal ini dapat meningkat apabila pengelola 

unit usaha membuat inovasi baru untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. 

2.  Manfaat Bagi Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang menjadi responden sebanyak 37 responden. Dari hasil 

perhitungan kontribusi pendapatan wisata terhadap rumah tangga sebesar 

8.36% yang tergolong rendah. Tetapi kontribusi wisata terhadap pengeluaran 

rumah tangga sebesar 259,67%. Pengelolaan dieng seharusnya lebih meningkatkan 

skil tenaga kerja sehingga memiliki kemampuan khusus dalam suatu sektor untuk 

pemenuhan kebutuhan wisata. Sehingga pendapatan yang diperoleh meningkat dan 

dampak adanya kegiatan wisata terhadap pengeluaran wisata tidak terlalu besar. 

 

4.5 PENGELOLAAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG 

Menurut Saputro (2011) terdapat 12 stakeholder dalam pengelolaan 

wisata di DTD diantaranya DISPARBUD Wonosobo, DISPARBUD Banjarnegara, 

BKSDA Jawa Tengah, Paguyuban Pengemudi Dieng Batur (PPDB), Perhimpunan 

Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWI) 

“Dieng Pandhawa”, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonosobo, Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Banjarnegara, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 

Kabupaten Wonosobo, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten 

Banjarnegara, Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD), dan Asosiasi Pedagang Carica 

(APC). Kawasan wisata DTD dengan luas 619,846 ha sudah tentu akan melibatkan 

banyak stakeholder terkait yang akan membantu berjalannya usaha pariwisata.  

Terkait dengan tempat kajian pada penelitian ini, telaga warna berada 

pada cakupan wilayah pengelolaan BKSDA Jawa Tengah. Keterlibatan BKSDA 

Jawa Tengah di kawasan Dataran Tinggi Dieng hanya terbatas pada kawasan 

Taman Wisata Alam Telaga Warna – Pengilon saja. Pengelolaan BKSDA Jawa 

Tengah di kawasan ini dimulai sejak tahun 1978 dengan adanya SK Menteri 



 

 

 
 

Pertanian No 740/Kpts/Um/11/1978 pada 30 November 1978 tentang 

Penetapan Telaga Warna – Pengilon sebagai Taman Wisata Alam dengan luas 

39,5 ha. Kegiatan yang dilakukan oleh pengelola TWA Telaga Warna – Pengilon 

antara lain penataan tapal batas, reboisasi dan patroli pengamanan kawasan. 

Beberapa fasilitas yang ada di kawasan TWA adalah gedung visitor center, 

mushola dan toilet. Kerjasama yang dilakukan oleh TWA Telaga Warna – 

Pengilon adalah dengan Disparbud Kabupaten Wonosobo. Kerjasama yang 

dilakukan adalah kerjasama dalam hal ticketing. 

Pengelolaan Kawah sikidang menurut (Saputro 2011) dipegang oleh 

DISPARBUD Kabupaten Banjarnegara .DISPARBUD Kabupaten Banjarnegara 

memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu UPT Kawasan Wisata Dataran Tinggi 

Dieng. Tugas Pokok dan Fungsi UPT tersebut diatur dalam Peraturan Bupati 

Banjarnegara Nomor 185 tahun 2009. Tugas pokok dari UPT Dieng adalah 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang Dinas di bidang penelitian, pengkajian, pembinaan dan bimbingan, 

pengawasan dan evaluasi serta pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi 

Dieng. Jumlah seluruh pegawai yang ada di UPT Dieng adalah 37 orang pada 

tahun 2010.  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Disparbud Kabupaten 

Banjarnegara secara umum adalah promosi, mengadakan event dan pembinaan 

terhadap masyarakat di daerah wisata. Kegiatan promosi yang dilakukan adalah 

melalui website dan leaflet. Event yang diadakan oleh Disparbud Kabupaten 

Banjarnegara adalah pemotongan rambut gimbal yang bekerja sama dengan 

masyarakat setempat. Sedangkan pembinaan terhadap masyarakat adalah 

melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) “Dieng Pandhawa”. 

Pengelolaan terhadap wisata Dieng Plateu Theater dipegang oleh 

DISPARBUD Kab Wonosobo. Tugas pokok dan fungsi Disparbud Kabupaten 

Wonosobo diuraikan di dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 

2008. Adapun tugas dari Disparbud Kabupaten Wonosobo adalah melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan pariwisata, promosi dan 



 

 

 
 

kebudayaan, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan serta pengawasan 

pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas. 

 

 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Kendala di Lapangan 

Waktu pengambilan data sebentar, sehingga pengambilan data tidak 

maksimal. Susahnya mewawancarai responden untuk menyebutkan 

harga/pengeluaran/pemasukan  dari kegiatan wisata. Karena wisata dieng ini 

merupakan wisata tersegmentasi sehingga pengelola sangat beragam dan 

banyak, tidak bertemunya dengan seluruh pengelola kawasan wisata Dieng 

menyebabkan banyak data mengenai manajemen pengelolaan kawasan tidak 

diketahui. 

 

5.3 Saran 

Waktu pengambilan data ditambah sehingga pengambilan data bisa leluasa 

tidak terburu-buru, melakukan analisis pendahuluan pengelola, sehingga bisa 

dihubungi di awal sebelum pengambilan data untuk melakukan kegiatan 

wawancara sehingga data yang dihasilkan memuaskan. 
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